Udstillernyt fra DiaLabXpo | Uge 25

Hvis du ikke kan læse denne mail, klik her.

Kære udstiller
Efter et veloverstået kick-off møde, hvor vi takker jer for jeres opbakning
- modtager du et udstillernyt med fokus på:
• Kick-off møde: Tak for en inspirerende dag
• Udstillerkatalog
• Hashtag: Lad os sammen sprede budskabet om DiaLabXpo
• Branchefest
• Tekniske bestillinger og standtegning

OBS. Vi sender løbende udstillernyt ud og ønsker du i den forbindelse en anden kontaktperson, bedes du
sende en mail til Line Paugan, lpj@mch.dk, med navn, mail og sprog på den nye kontaktperson.

TAK FOR ET FANTASTISK KICK-OFF MØDE
Vi vil gerne takke jer for jeres opbakning til DiaLabXpos kick-off møde - mandag 17. juni.
Et kick-off møde, hvor omtrent 70 repræsentanter af DiaLabXpos udstillere var samlet, for at blive klædt
på til messedeltagelsen samt blev præsenteret for DiaLabXpos arbejde og tiltag frem mod messen. Kickoff mødet bød ligeledes på forslag til messeplanlægning, konkrete værktøjer i forhold til synliggørelse af
deltagelse på messen og mulighed for at netværke med de øvrige udstillere fra branchen.
Du finder materialet – lige fra præsentationerne til papir-materialet i udstillerhåndbogen.
Udstillerhåndbogen → Kick-off | Åbning | Fest → Kick-Off

Gå til udstillerhåndbogen

FÆRDIGGØR DIN
UDSTILLERPROFIL

LAD OS SAMMEN SPREDE
BUDSKABET OM DIALABXPO

Din online udstillerprofil er allerede oprettet i
udstillerkataloget, som de besøgende kan se på
DiaLabXpos hjemmeside fra 3. juli.

Brug DiaLabXpo hashtag på de sociale medier,
når du markedsfører din deltagelse på DiaLabXpo.

Du skal færdiggøre din udstillerprofil med logo,
produktbeskrivelser og produktbilleder.

I forbindelse med dit opslag på de sociale medier,
hvor du nævner DiaLabXpo, har du mulighed for
at gøre bruge af følgende hashtag – således
budskabet sprede.

Udstillerhåndbogen → Udstillerkatalog

#dialabxpo
Gå til udstillerhåndbogen

BRANCHEFEST
Vær med når DiaLabXpo slår dørene op, onsdag 25. september, til Cirkusbygningens magiske rammer,
som byder på et storslået dinnershow og networking. Ta' dine kolleger, samarbejdspartnere og
leverandører med til en hyggelig aften.

Vi har udarbejdet to forskellige invitationer:
• Invitationen til jer udstillere: Med uddybende program, tilmelding mv.

Download invitation
• Invitationen I kan sende ud: Til jeres samarbejdspartnere og leverandører til et brag af en
branchefest. HUSK, at al tilmeldingen skal gå gennem jer.

Download invitation
Udstillerhåndbogen → Kick-off | Åbning | Fest → Branchefest

Tilmeld dig i udstillerhåndbogen

På DiaLabXpo skal du afgive dine tekniske bestillinger - inventar, strøm mv. - på et tilvalgsark fra MCH
Teknisk Service.
Udstillerhåndbogen: Min messedeltagelse → Tekniske bestillinger

Gå til udstillerhåndbogen

MCH Messecenter Herning
Vardevej 1, DK-7400 Herning
Tel +45 9926 9926

Denne mail er udsendt af MCH på vegne af Team DialabXpo
og indeholder vigtige informationer til udstillerne.
Hvis du ønsker at afmelde nyhedsbrevet, send os venligst en e-mail

